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A BIT-LET elso szama 1983 oktdberSben jeleni meg. A legutdbbi pedig

1986 februarjaban. A ketto kozott 28 szam. Ez a Szuper BIT-LET a 28

szam kozul elsdsorban az elsd 12 leg/obb 'anyagait tartalmazza. De
sok minden bekerult a kesobbi, az elmult evben megjelent szamok-

bol is. Szuper vagy nem szuper, BIT-LET-unk alapjai nem valtoztak

a kezdet ota. igy hat nyugodt sz/vvel vallal/uk az akkori Toborzot, s

bfzm:k abban, hogy ma is akadnak, akik elolvasvan, sorainkba allnakl

Sajn6latos rnpdon szerkesztosegiink szSrmtogepe egyelore meg nem
kepes zeneszerz6sre, igy nem sikerult megfeielo toborozo verbunkost

komponaltatnunk az iinnepi alkalomra (persze ami kesik, nem mu-

lik!}. "Igy hat csak szavakban fordulhatunk a nagy6rdemu publikum-

hoz, a tisztelt regrutajeldltekhez:

Ne kimeljenek bennunketl
Arasszak et szerkesztos6gunket min6l tobb informacioval, kritikus 6s

behfzelgo leveleikkel, eszreveteleikkell Celunk a hazai szem6lyi sza-

rmt6g6pes tarsadalom osszefogasa es megoszt6sa ! Osszefog6s a sze-

melyi szamftog6pek minden rendu es rangu rajongdjaval, a g6pek ter-

jesztes66rt,. a programokert, a felhasznalokert es az egyre tobb kito-

byte-6rt. Osszefogas a szuklatokdruseg, kisszerus6g, a szem6lyi sza-

mttdgep terjeszt6set akadalyozo rendeletek es teveszmek, vaiamint

a szamrtogepek terjedesenek vamszedoi ellen.

Megosztas?
Megosztas a szonak jo erteimeben. Nem akarunk semmif6fe konflik-

tust megakadalyozni es elhallgatni. Hadd csapjanak ossze 6rvek 6s

elienervek. Gyartdk es feihasznalok, szoftveresek es hardveresek, ta-

borok 6s eflentaborok, egy-egy gep hivei es ellenfelei. Nem c6lunk

megakadalyozni, hogy osszevesszenek ! Csak egyet k6runk t6borno~

koktol 6s kdzkatonaktol, tisztektol es tiszthelyettesektol ! Kard kard

ellen, 6rv 6rv ellen, szemtol szembe csatazzunk

!

Osszefogas!
Osszefogast hirdetunk a szonak abban az 6rteim6ben is, hogy a

BIT-LET ne maradjon szerkesztosegiink, vaiamint mar az eis6

szam megjeleneseben seg6dkezd szamrtogepes barataink mag6nugye.

Szeretnenk, ha min6l tobb szakertd 6s erdeklodo lenne nemcsak ol-

vasonk, hanem aktivan kozremukodo munkat6rsunk is! Toborzoi ha-

gyom6nyok szerint ilyenkor illik elegendo zsoldot, bort, buzat 6s b6-

kesseget, vaiamint fut es fat fg6rni. Mi fu es fa helyett G6pfrontot

hirdetunk!

Eldre a Gepfronterti
Kezdok es haladok, geppel rendelkezok es g6pert ahitozdk, oktatok 6s

okftottak, hardveresek es szoftveresek, muszakiak 6s felhaszn6lok,

profik es amatorok egyarant talaljanak nekik sz6lo olvasnivaiot

!

Jelszavunk m6g ezen krviil:

Arccal a suit felef

Arccal azok fete, akik ma tanuljak a g6pkezel6s 6s gephasznalas alap-

jait ! Hiszen rajtuk mulik, hogy lesz-e a felhasznaiasra keilok6ppen fel-

k6szitett, keII6k6ppen megfertdzott nemzed6kunk. Az osszefog6s si-

kere rajtuk is mulik, az osszefogas eredm6nyess6ge rajtuk keresztul,

rajtunk all vagy bukik!

Toborozzuk hiveink koze mindazokat, akik jelszavainkkal 6s ceiki-

tuzeseinkkel egyetertettek, akik k6pesek gondolatainkat elolvasni,

S9jat egyetert6suket vagy egyet nem 6rt6suket pedig akar botladozdn

is mondatokba foglaini! £s vegiil, de nem utolsdsorban kerjiik, hogy

ne feledjek

:

Lapjaink meg vannak szamlalva!
Tizenhat oldaira vagy huszra csak tizenhat-husz oidalnyi kdzlendo f6r.

Havonta egyszer; vagy esetleg majd havonta k6tszer ennyit vagyunk

kepesek Onokhoz eljuttatni. De nem felejtunk ! Egyetlen koz!6sre 6rde«

mes gondolatfoszlanyt sem engedunk at az eny6szet martal6kanak I

Ne feledjek: A szerkeszto azert van, hogy a lap olyan legyen, mint

amilyenek az olvasosl

A BIT-LET eddigi tcr.e

legsikeresebb rovata !ett s - -

F61id§zziik valamennyi g^p »a**«*

tekintet n^lkul arra, hogy az td6 toaM
ket igazolt vagy sem. Igy for*rffc»
hogy j6slasaink vagy jdv66e ^
6hajaink 6s s6hajaink nem rr ~-z m

be!

KINPADON A ZX 81 2-5. m.

„A gep forradalmat jelentett. Mind
szaki megoldasait, mind az arat :e*

a fantasztikum hatarat surolte

n^sekor. Amidta kiforrottabb kc
ci6k is piacon vannak, komoly sz=-

gepes nem vas^rol ZX 81 -et, de -
zatlanul aj^nlhatd minden kezd6re« -

irtiik ket evvel ezelStt. S irjuk es \z- j«

ma is!

Az inkvizltorok atlagban pontosa-

negyes osztalyzatot adtak a szubjekt*

v^lemenyre. Szerkeszt6segiinket e?.

kicsit meglepte-ez a magas atlagosrual *
-

zat de ugy latszik, mi hallottunk edc 5

sok rosszat a HT-r6l, pontosabb vizsga-

lat eseten kideriil, nines is olyan sok b=.

vele." - Az a baj, hogy az osztalyzatok.

s a Vallat^s 6ta szerzett szemelyes tapasz-

talataink is arra intenek bennimket - «
a vallatas egy kicsit rdzsaszlnGbb er

mint a val6s^g

!

Egyik inkvizitorunk irta a Spectrumr6l:

„A sz^mWstechnika nepszeruslteset

egyedul£H6an szolg^ld »cegecske« szin-

te diktalja a felteteleket a nagyoknak.
0lcs6sag£t nem az eladhatatlan keszle-

tek, hanem a zsentelis m0s2akt msgoldS-
sok eredm^nyezik. A ZX 80-81 gyerek-

betegsegeit nagyreszt orvosoltak, es

olyan j^tekszert bocsatottak ki, amit

felnStte v^lva sem fog eldobni tulajdo-

nosa, ink^bb megsz5llottk§nt vedelmezi

majd." Nos az utols6 mondat kiallta az

id6 pr6bijat de ami az eladhatatlan

k6szleteket illeti ...?

KINPADON
A COMMODORE 64

„A gyart6k jat£kgepnek keszitettek, 4m
hazai magas ara egyeUSre lehetetlenne

teszi, hogy barki ez6rt v^s^rolja meg.

A nagy gepekhez viszonyitott alacsony

4ra azonban indokoittS teszi, hogy m^s



etenek egyik
a VALLATO.
ep vallatcisdt,

z id6 benniin-
fordulhat el6,

:w6be vetftett

mindig jottek

Mind mG-
! irit tekintve

megjele-
konstruk-
sz^mltb-

* -*t de vaito-

3 nek" -
. f. es valljuk

a Spectrumr6l:
-epszefCSslteset

regecske« szin-

I a nagyoknak.
-atatlan keszle-
:s2aki m9goid£-
30-81 gyerek-
rrvosoltSk, es

tDttak ki, amit
=:dobni tulajdo-
:>.§nt v^delmezi
rndat kiallta az
k eiadhatatlan

keszitett6k, dm
re Iehetetlenn6
^as^rolja meg.

;yltott aiacsony
eszi, hogy mds

teruleteken a legjobban hasznalhato gep
egyen." - Az ara ugyan nagyot valtozott
azota - haT istennek. De a megallapitas
azert igaz maradt.

..A mikroszamitbgepek elso tipusai kozott
volt, igy a jelenleg dolgozb szamitas-
technikai szakemberek nagy resze ezen
tanulta meg a BASIC nyelvet. ezen
a gepen ismerte fol, hogy a nagy es misz-
Ukus szamitogepek egyeduralmanak kor-

szaka lejart." A ,,matuzsatem" meg ma is

ailja a probat, birja a megprobaltataso-
kat!

KiNPADON AZ AIRCOMP 24-28. o.

,,Ma meg nyitott kerdes, hogy mi az
AIRCOMP jovoje. Mag£nak a gepnek,
mint konstrukcibnak lenne jovoje ... ku-

Ibnbsen ha »megfelelo helyen« is

IStnanak benne fantaziat."
- Ezt irtuk akkor ... Azbta a gep gyartasa
megszunt, de ez ert6kit§leteinken mit

sem valtoztat!

KiNPADON A PR IMO 30-35. o.

„Ugy erezzuk, hogy a Primo megjelen£se
tobbet jelent annaX mint hogy meg egy
szSmltbgeptipus kaphato az orszagban ...

Valaminek a kezdete lehet, itthon elnyer-

heti azt a szerepet, amit a Commodore
vagy a Spectrum kapott a fejlett orsza-
gokban ..."

A Primo eiterjedt ugyan, de nem lett

me>fbldko. Hogy mie>t. ezt mi sem tud-
uk!

KiNPADON A VC 20 37-41. o.

,Egy inkvizitor ha egy kicsit ad maga>a,
akkor igazan j6 osztalyzatot ma> nem ad

BELULROL
egy oslenyre. Igy talan a VC 20-as lesz

az egyike azoknak az els6 g§peknek,
amelyet - jbleso e>zessel - hamarosan
elfelejtunk ..."

MegSllapitasunk, s a kozolt oszt£lyzatok
nem vart ellenkez6st valtottak ki a VC 20
hiveibbl. Az osztalyzatok talan valbban
szigorubbak lettek a kelletenel. de az osz-
talyzatok megis maradnak!

KiNPADON A VALLATO 43. o.

Vallatonk alapelv6t meghazudtolva elke-
szitettuk a tSbldzatok tdblazatdt. Az ada-
tokat bsszehasonlitottuk egymdssal. J6I
szorakoztunk- remeljuk, olvasbink is ezt

teszik ... Ja. es ne vegyek tul komolyan

!

INPADON
ZX MICRODRIVE 44-47.

,,Kul6nbs elvezettel, togcsattogtatva
gyultunk bssze, hogy vegre a kulonbozS
tipusu alapgSpek helyett egy kiegeszitb
berendezest, egy h£tte>membri£t vallat-

hassunk."
Ennek az uj tipusu vallatonak egyelore
nines folytatasa. De meg nem adtuk fol,

hogy hattermembriakat es printereket is

Jdnpadra kuldjunk

!

\XiNPADON
\A MICOLOR 01 48-49. o.\

Ebben a Valiatbban
sincsenek, de azert

a targyilagossSgra

!

ugyan
kinosan

mar kinok
ugyeltunk

\BENCHMARK 50-51. o.\

„Ezen az osszefoglalb neven egy nyolc
BASIC programbol bsszeSllitottsorozatot
ertenek, amelyek kulbnbozb szamitbg6-
pek es BASIC interpreterek sebessege-
nek osszehasoniit^Scira szolgalnak."

A nepszerusegnek sokf§le ketes fokme-
je van. Am van egy k6ts§gtelenul elfoga-
dott merce, s ez a parbdia. Ha valamirbl
parbdia keszul, akkor azon legal^bb van
mit parodizalni. - Ime a rblunk k^sziilt

parodia.

CSM LOGO
Milyen tulajdons^gokkal kell rendelkez-
nie egy kifejezetten pedagbgiai celokra
letrehozott szamitbg6p nyelvnek? Se-
gitse el5 a probl£mamegold6 gondolko-
d^s helyes mbdszereinek kialakul^s^t, es
rbgzod4s6t; legyen konnyu az elsaj^ti-

t^sa gyerekek szama>a is, jutalmaz2a si-

kerelmennyel a kezdettol fogva; oszto-
nbzze §s kbnnyitse meg a kesSbbiekben
mas szamitbgepnyelvek elsaj^tit^s^t."

Filmcsinald 62-65. o.

Egy program, amely lehetSve teszi, hogy
az allokepek megmozduljanak

!

Zenes ZX $5-66. o.

Megtudhatjak, hogyan lesz a legkisebb
sz^mit6g6pb6l szintetiz£tor, s hogyan
t^rolhatjuk el leggyonyorubb kompozi-
cioinkat.

Bosz&SZX 66-67. o.

A g6p, amelyen zen^lni *lehet, ettfil a

programtbl mar beszelni is k6pes!

Biztonsagi kapesofas 67. o.

Amely al'itblag valbban biztonsSgosabba
teszi a g6p §s a magno kapcsolat^t!

Input port a ZX-hez 63. o*

2X-hez, 6ppugy 81-hez, mint Spect-
rumhoz!

A szerkeszto

azert van.

hogy a lap

olyan legyen.

amilyenek

az olvasoi!

X SPECTRUM
ASSEMBLER rutin 68. o.

Amely szovegek jobbra, balra valb
scrollozas^t teszi lehetQve.

Buvos iampacskak 70-71. o.

A BIT- LET tortenet§ben kedves feludii-

lest jelentett az a n6hany j^tekprogram
amelyet kdzoltiink. Kbziiluk ez volt az

elsfi. Meg mindig vallaljuk!

Tavkapcsold 71. 0.

Apro hardvermbdositis, s a gep kepes
elinditani a magnbt.

Hang a tv-hang$z6r6n

karesztul 71. o.

Sokak bosszusaga a Spectrum rossz
helyre tett, s minusz hanger6 sug^rzb
hangszbrbja. A megold^s ez!

Fenykepezogep 72-77. e.

Ez az ^bra is ezzel a programmal keszult!

S/cs&f 15. o.

Egy jeitekocska, nem kev6s programozbi
tanulsaggal.

Tv-d$mpiftg 76. 0*

Egy kapcsolas neh^ny forint alkatr^sszel,

s a HT sok-sok tevenek tud kepet adni!

Labirintus 77, 0.

Itt sem a jatek, hanem a programozbi ta-

nuls^g a lenyeg I

HT PUSKA
HSromoJdalas t^bl^zat, amely sok-sok
tanuls^gos seg6dinform^cibt ad, s fdleg

foglal bssze a HT-haszn5lbknak.

Sortorles

Rbvid program
magyarazattal I

82-83. 0.

hosszu, de hasznos

84-85.0.

Primo nyelv£nek

egyik keszi'tdjetol, amely uj karakterek

definial^s^t teszi lehetSve.

Karsktercsare

Hasznos ajandek

1

KIT 86-88.0.

..Megtal^ltuk az elsfi, majdnem KIT-ben
epithets magyar mikrosz^mitbgepet.
Konstruktbre: Lukacs Jbzsef es Luk^cs
Endre." - Lapz£rtakor m^g mindig csak
ez az egy ilyen gep van!

SORVEZETO 90-109 0.

Szekely Jenb Z80 gepi kbd cimQ soroza-
t^nak teljes, javitott anyaga. A reszletek

tartalomjegyzeket a 90. oldalon tal^lhat-

GEPNYERO
„Volt ma> harmadgepnyerb, felgepnyerb,

HT-nyer6, Gepnyerb, Micolor-nyerb,

Ket gep nyerb. Szuper BIT-LET-unkbbl
sem maradhat ki a paly^zat." A nyere-

meny ezuttal egy HOMELAB 111. Aki

nyerni akar, birkbzzon meg Bbrbnd Odbn-
nel 6s csal5dj2val

!

-
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